També ens trobareu a les xarxes socials
Twitter (http://twitter.com/firatarrega)
Facebook (http://www.facebook.com/firatarrega)

SUPORT
A LA CREACIÓ
2013

LABORATORIS
DE CREACIÓ
INSECTOTRÒPICS
Bouazizi
Després de La Caputxeta galàctica, que vam poder
veure en l’edició 2012 de FiraTàrrega, aquesta
companyia multidisciplinària integrada per dos
pintors, un músic i tres videoexperimentadors,
proposa un segon espectacle que aprofundeix
en la investigació plàstica i expressiva i en el
mestissatge de mitjans i llenguatges. Una proposta
que ens farà reflexionar sobre temes actuals, com
la perversió humana, la mesquinesa amagada
darrere la maquinària dels estats, la manipulació
de les opinions dels ciutadans o la generació i la
propagació dels mites. Espectacle coproduït amb el
CAET / TNT.
Assaig obert: 28/06/2013 22:30h
Pl. Àlbers - Tàrrega

Dipòsit legal: L. 358-2013

FIRATÀRREGA
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MACARENA RECUERDA SHEPHERD
Whose are those eyes?
Artista de llarga trajectòria i ampli espectre creatiu,
fundadora de la plataforma de nous creadors
Colectivo Estraperlo, que des de l’any 2008 produeix
els seus propis espectacles. Aquest projecte neix
de la seva passió per tres suports d’un mateix
gènere: la novel·la policíaca, el cinema negre i els
còmics dels anys 30. La proposta consisteix a crear
un relat, una pel·lícula i un còmic on l’espectador
esdevé el protagonista i en certa manera el creador
de la història. Un recorregut dirigit que converteix
el carrer en un escenari on s’esborren els límits
entre la ficció i la vida real i que té com a punt
d’arribada una sala de projecció. Un trencaclosques
detectivesc en què els espectadors passen a l’altra
banda i contribueixen a construir l’espectacle.
Aquesta companyia completarà el seu procés
creatiu en residència a L’Antic Teatre.

TÀRREGA, ABRIL – SETEMBRE 2013

des de la introspecció en les arrels geogràfiques i
familiars de l’artista per experimentar amb l’espai
i el moviment i per crear un diàleg entre la natura
i l’individu cercant la complicitat amb l’espectador.
Una peça concebuda per a l’espai públic, on cinc
persones desconegudes s’uneixen a l’intèrpret
per treballar amb un mateix objectiu, en un ritual
al voltant de l’efímer que reflexiona sobre el
nostre fenomenal i inquietant pas per la vida. Una
coproducció de FiraTàrrega i El Graner, amb el suport
del Festival Sismògraf (Olot), Teatre Municipal de
l’Escorxador (Lleida), Trayectos (Zaragoza), Mes de
Danza (Sevilla) i el Festival TNT (Terrassa).

connecta amb els temes més actuals de la societat
contemporània: l’habitatge, les protestes contra
l’ordre establert, la realitat virtual i les xarxes
socials, el culte a la imatge, el poder que tenen els
mitjans de comunicació per subvertir la realitat...
Una creació que retorna la funció social al teatre,
que interpel·la els espectadors en l’espai col·lectiu
i que reivindica les possessions més preuades que
pot tenir l’espècie humana: l’esperit creador, la
llibertat de pensar i la llibertat d’actuar.

Assaig obert: 31/05/2013 20:00h
Pl. Nacions - Tàrrega

ÍNTIMS PRODUCCIONS
El lloc

Assaig obert: 28/08/13 20:00h
Convocatòria a Pl. St. Antoni - Tàrrega
Aforament limitat. Reserves 973 310 854

RESIDÈNCIES
ARTÍSTIQUES
LABORATORI
DE MOVIMENT
JOAN CATALÀ
Pelat
Primer espectacle en solitari d’aquest jove creador
multidisciplinari format en arts plàstiques,
en teatre, en circ i en dansa, amb un extens
currículum internacional. Una proposta que neix
de l’observació del treball artesanal, que arrenca

GRUPO CARRO FC
In forma pauperis
Després de ser expulsats de casa seva, uns
personatges s’enfronten a les forces de l’ordre.
Espectacle de creació col·lectiva sorgit d’un taller
integrat de l’Institut del Teatre i que compta amb
l’assessorament del prestigiós director xilè Ignacio
Achurra. Aquest grup de joves intèrprets es planteja
l’espai públic com l’escenari ideal per a les seves
dramatúrgies visuals. Una proposta crítica que ens

Assaig obert: 27/07/13 22:30h Pl. Nacions - Tàrrega

Companyia jove formada a l’Aula Municipal de Teatre
de Lleida, que es planteja un primer espectacle,
per al qual compta amb la dramatúrgia i amb la
direcció experta de Jorge-Yamam Serrano, director
de TeatrodeCerca (Premi Moritz de FiraTàrrega
2012). A partir del pretext d’un episodi històric –la
matança de jueus esdevinguda a Tàrrega el 1348– es
teixeix un relat on convergeixen passat i present. A
partir d’un joc, quatre amics reunits en el seu lloc de
trobada habitual fan aflorar les veritats soterrades
que mantenen entre ells. Una comèdia dramàtica
que planteja temes com la lleialtat a la comunitat,
l’acceptació per part dels altres, el sacrifici personal
a favor del grup, l’exili, els desitjos personals, les
pors col·lectives... Un treball site specific que
utilitza el llenguatge escènic per investigar en la
càrrega històrica que tenen els emplaçaments i
en la connexió de les nostres vides amb les vides
–sovint oblidades– dels nostres avantpassats.
Assaig obert: 18/07/13 20:00h
Convocatòria a Pl. St. Antoni – Tàrrega
Aforament limitat. Reserves 973 310 854

PONTEN PIE
Ârtica
Tercer espectacle d’aquesta companyia que es va
donar a conèixer el 2009 a través d’un Laboratori de
Creació a FiraTàrrega amb el seu Copacabana, que
trencava totes les convencions teatrals per oferir
una experiència culinària i singular i que ha realitzat
més de 180 representacions arreu del món. Amb
Ârtica segueixen en aquesta línia d’investigació
en nous llenguatges teatrals i d’implicació amb el
públic per oferir una proposta multidisciplinària,
sensorial i gens convencional. En grups reduïts,
els espectadors accedeixen a l’interior d’una vella
casa de fusta, on són rebuts per uns personatges
silenciosos que els ofereixen escalf i on podran
conèixer un seguit d’històries sorprenents. Una
finestra oberta a un món íntim de nostàlgia i poesia.
Assaig obert 1: 11/07/2013 18:00h/19:30h/21:00h
Teatre Ateneu - Tàrrega
Assaig obert 2: 14/07/2013 18:00h/19:30h/21:00h
Teatre Ateneu – Tàrrega
Sessions amb aforament limitat.
Reserves 973 310 854
CIA. OTRADNOIE PROJECT
Otradnoie. 1
Otradnoie (que en rus vol dir «indret on s’hi troba
el consol») és el nom d’aquesta companyia de circ
nascuda el 2009 a cavall entre Barcelona i Tolosa de
Llenguadoc. El seu treball es basa en la recerca d’un
llenguatge on conflueixen el circ, el moviment, els
objectes i els dispositius per produir i controlar el so.
Otradnoie 1 fa referència a un món on impera l’oblit,
farcit d’objectes que han perdut la seva funció.
L’estupidesa humana s’ha escampat arreu i l’allau
informativa, el consumisme, el malbaratament i la
insatisfacció són la base de l’estil de vida imperant.
Otradnoie és el refugi de la memòria on un home i
una dona ballen envoltats d’una atmosfera sonora
que suggereix esperança, possibilitat, vida.
Assaig obert: 26/04/13 21:00h
El Molí – El Talladell
Aforament limitat. Reserves 973 310 854
ESTEVE SOLER + JORDI QUERALT
Contra la ciutat
Projecte basat en l’univers literari del dramaturg
Esteve Soler que permet una descoberta
«moralment alterada» de la ciutat. Un itinerari
físic que reflexiona sobre la deshumanització de la
societat i en el qual l’espectador esdevé part activa
i propagador de missatges, i que reflecteix els
monstres i les contradiccions de la quotidianitat.
Un mapa, una exposició interactiva i nombroses
accions embolcallaran la ciutat i atraparan la
curiositat de l’espectador, que transitarà entre una
realitat discutible i una ficció sorprenent.
Com a antecedent i preparació per a aquesta
proposta, que veurà la llum a FiraTàrrega
2013, Esteve Soler i Jordi Queralt proposen un
taller interactiu perquè els ciutadans puguin
experimentar en la pròpia pell l’alteració moral
que desenvolupa el projecte. A través del material
generat expressament per a l’ocasió els assistents
hauran de prendre part i interactuar activament
damunt la Tàrrega quotidiana, la de cada dia, la que
tots coneixem. La ciutat la fem entre tots, no?   
Xerrada-Taller: 7/06/13 20h
Sala Actes Biblioteca Tàrrega

RESUM DE LES ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC

PRODUCCIONS
TRANSNACIONALS

DATA

HORA

ACTIVITAT

ARTISTA

LLOC

24/04/2013

20 h

Assaig obert

Toti Toronell

Teatre Ateneu.
Aforament limitat.
Reserves 973 310 854

26/04/2013

21 h

Assaig obert

Proyecto Otradnoie

El Molí – El Talladell.
Aforament limitat.
Reserves 973 310 854

15/05/2013

22 h

Assaig obert

Ondadurto Teatro

St. Eloi – Pla dels dipòsits

31/05/2013

20 h

Assaig obert

Joan Català

Pl. Nacions

07/06/2013

20 h

Xerrada Taller

Esteve Soler + Jordi Queralt

Sala d’Actes
Biblioteca Tàrrega

28/06/2013

22.30 h

Assaig obert

Insectotròpics

Pl. dels Àlbers

11/07/2013

18 h
19.30 h
21 h

Assajos oberts

Ponten Pie

Teatre Ateneu.
Aforament limitat.
Reserves 973 310 854

14/07/2013

18 h
19.30 h
21 h

Assajos oberts

Ponten Pie

Teatre Ateneu.
Aforament limitat.
Reserves 973 310 854

18/07/2013

20 h

Assaig obert

Íntims Produccions

Convocatòria a la
Pl. St. Antoni.
Aforament limitat.
Reserves 973 310 854

27/07/2013

22.30 h

Assaig obert

Grupo Carro FC

Pl. Nacions

28/08/2013

20 h

Assaig obert

Macarena Recuerda

Convocatòria a la
Pl. St. Antoni.
Aforament limitat.
Reserves 973 310 854

ONDADURTO TEATRO
C’era una volta
Companyia italiana que treballa a partir del gest,
l’acrobàcia, el text i el teatre-dansa en combinació
amb màquines escèniques, efectes pirotècnics,
jocs d’aigua, vídeo i música en viu. Prenent com
a font d’inspiració el món imaginatiu de Hans
Christian Andersen, els germans Grimm i els contes
tradicionals, l’espectacle crea un món màgic on
es difuminen les fronteres entre el bé i el mal, la
llum i la foscor, l’amor i la mort. Una recerca que
condueix el públic darrere els miralls per compartir
l’imaginari col·lectiu i redescobrir els personatges
que ens han acompanyat des de la infantesa. Un
viatge imaginatiu entre la història tradicional i
l’estil de vida contemporani. Espectacle coproduït
entre el festival italià Mirabilia i FiraTàrrega.
Assaig obert: 15/05/13 22:00h
Parc St. Eloi. Pla dels Dipòsits - Tàrrega
ERNESTO COLLADO
Verdades com puños
Producció que neix de la col·laboració de
FiraTàrrega amb el Centro Universitario de Teatro de
la Universidad Nacional Autónoma de México i que
compta amb el suport de l’Instituto Nacional de las
Bellas Artes mexicà. Amb l’experiència d’Ernesto
Collado en la narració dramatúrgica de realitats
que s’inspiren en moviments socials com el 15-M,
aquest espectacle parteix de la voluntat d’explicar
el voraviu de l’entramat social que es viu actualment
a Mèxic. La narració s’origina en les inquietuds de
l’individu i les múltiples llegendes urbanes de la
ciutat, per parlar-nos d’un poble mediatitzat per
discursos oficialistes, que sobreviu amb dignitat
a les batusses entre el narcotràfic i els interessos
econòmics. Una visió que un grup de joves actors
mexicans ens faran arribar amb altes dosis d’humor,
frescor, intensitat i desvergonyiment. Proposta
inclosa dins el Focus Mexicà de FiraTàrrega 2013 i
que fa la seva estada creativa en terres mexicanes.

ALTRES
COL·LABORACIONS
TOTI TORONELL
Això encara no és un espectacle
No us perdeu la proposta de clown d’aquest artista
experimentat, plantejada com un work in progress
participatiu que vol mostrar el procés de creació
col·lectiva d’un espectacle a temps real, a través
d’unes sessions de joc / assaig / creació amb el
públic, que assumeix, ni que sigui parcialment,
el rol de director de l’espectacle. En cada una de
les sessions Toronell convida també una persona
rellevant del món de l’espectacle que ofereix,
a través del joc, el seu punt de vista proposant
improvisacions i nous camins a la dramatúrgia de
l’espectacle. En aquest cas, FiraTàrrega proposa
la mirada exterior i refrescant del performer Pere
Faura que aportarà el contrapunt idoni de comicitat
i vivesa a aquesta experiència.
Assaig obert: 24/04/13 20:00h
Teatre Ateneu - Tàrrega.
Aforament limitat. Reserves 973 310 854

NOTES 1. Activitats gratuïtes 2. Totes les activitats tenen lloc a la ciutat de Tàrrega 3. En els casos indicats cal fer reserva prèvia trucant al
973 310 854 . En el marc dels assajos oberts, els alumnes del Màster de Creació en Arts de Carrer presentaran alguna acció relacionada amb
la seva recerca creativa durant el curs.

ACTIVITATS
RELACIONADES
VISITA A CA L’ARTISTA... ANEM A FIRATÀRREGA
31 maig de 2013
Els espectadors del Teatre de l’Escorxador de Lleida visiten FiraTàrrega per assistir a l’Assaig Obert de
Joan Català i conèixer de primera mà els continguts del programa de Suport a la Creació 2013. Artistes,
gestors i espectadors tancant el cercle en una trobada distesa i participativa. Activitat organitzada pel
Teatre de l’Escorxador de Lleida. Per a més info i inscripcions: teatre@paeria.cat i 973 279 356. Blog: http://
teatreescorxador.blogspot.com
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AMB LA COL·LABORACIÓ DE

